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Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Vaše zn.        Sp. zn.                  Čj.                   Vyřizuje/kl.          Brno

   1940/30/17 ČOI 111239/17/3000 Mgr. Forró/998     24. 8. 2017

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů

xxxxxx xxxx xxxxx,

Česká obchodní inspekce obdržela Vaši žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

svobodném přístupu k informacím“), ohledně stavu řízení č.j. 96048/17/3000. Ptáte se, zda již byla 

společnosti xxxxx xxxxxxxxx, x.x.x., xx xxx xx xxx, uložena pokuta, nebo či se společnost odvolala.

K Vaší žádosti Vám sděluji, že kontrola na základě Vašeho podnětu, evidovaného pod č.j. ČOI 

63684/17/3000, a následné odpovědi, evidované pod č.j. ČOI 68474/17/3000, dosud nebyla ukončena.

V souvislosti s předmětnou kontrolou byl dne 18. 7. 2017 sepsán protokol o kontrole č. 

301706200013801. V tomto protokolu je uvedeno, že zjištěné skutečnosti nasvědčují porušení ust. § 

13, § 19 odst. 1 a § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů.

Proti zjištěním obsaženým v protokolu o kontrole č. 301706200013801 podala kontrolovaná osoba dne 

2. 8. 2017 námitky, které zatím nebyly vyřízeny.

Dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, nevyhoví-li 

námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je 

nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně 

vyhoví, nebo je zamítne. Ve zvlášť složitém případu se lhůta pro vyřízení námitek nadřízenou osobou 

kontrolujícího prodlužuje o 30 dnů. O tomto prodloužení lhůty nadřízená osoba kontrolujícího 

kontrolovanou osobu předem vyrozumí.

Ve Vašem podání zároveň uvádíte, že v případě potvrzení rozhodnutí o pochybení ze strany společnosti 

xxxxx xxxxxxxxx, x.x.x. byste rád zahájil mimosoudní řešení sporů (tzv. ADR).

xxxxxx xxx

xxxxx xxxxx

x.xxxxx@xxx.xx
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Čekat s podáním návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, až bude 

pravomocně rozhodnuto v řízení navazujícím na kontrolu v téže věci, Vám důrazně nedoporučuji. 

Dle ust. § 20p zákona o ochraně spotřebitele, navrhovatel může podat návrh u České obchodní 

inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je 

předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Pokud by kontrolovaná osoba v rámci správního řízení využívala všechny opravné prostředky, existuje 

nezanedbatelná pravděpodobnost, že v řízení navazujícím na kontrolu by bylo pravomocně 

rozhodnuto až po uplynutí lhůty pro zahájení řízení o ADR. 

Řízení navazující na kontrolu a ADR jsou na sebe zcela nezávislé, a ukončená kontrola či správní řízení 

nejsou podmínkou úspěšného mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Dle ust. § 1 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věty druhé, uplatňování soukromého práva je nezávislé na 

uplatňování práva veřejného. Zejména výsledek řízení o povinnostech dle ust. § 13 a § 19 odst. 1 

zákona o ochraně spotřebitele nemá žádný vliv na Vaše soukromoprávní práva z vadného plnění, neboť 

s porušením těchto povinností se nepojí žádné soukromoprávní sankce.

Doporučuji Vám proto podat návrh na zahájení mimosoudního řešení Vašeho sporu s prodávajícím již 

nyní.

Ptáte se také, zda máte k mimosoudnímu řešení sporu doložit veškerou komunikaci s Českou obchodní 

inspekcí znovu, nebo bude použita ta, kterou jste již předložil.

Oddělení ADR je organizačně odděleno od regionálních inspektorátů České obchodní inspekce a 

podléhá přímo Ústřednímu inspektorátu. Váš spor s prodávajícím bude po podání návrhu na zahájení 

přidělen tzv. řešiteli. Řešitelem ale bude osoba, která dosud nebyla obeznámena s Vašimi podáními 

adresovanými České obchodní inspekci. 

Mnohé z těchto podání (např. žádosti o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím) navíc nemají pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu žádnou relevanci.

Proto Vám doporučuji doložit podklady pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (kupní 

smlouvu, reklamační protokoly, komunikaci s prodávajícím, dokumentaci vad) doložit znovu, v podobě 

řádně očíslovaných příloh k návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

K vytvoření podání můžete využít elektronického formuláře dostupného zde: 

https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

   S pozdravem

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu
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